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Vilken kanonstart på vårsäsongen -91
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Det finns faktiskt ögonblick när jag älskar köerl
Som

när

vi sitter i
zuLLSATT.

ringlar sig ut

250 personer kom och

rtmt hörnet.

och vidare

s§lten

kassan och kön

genom dörren

vi fick

sätta

Litet pirrigt var det förstås när vi hälsat

tlayati Kaf6 och Lasse Bagges trio väIkonmen och HON inte

anliint åinl
Hon korrner

Tåink om.

förstås

upp

hade

...1?

till sist,

Monica Z, mjuk, glad och

vtinligl

Skriver autografer, underkåinner stolen vi lånat (ve och fasal),
får en helt vanlig stol, bedövar oss med si:r charm och säkerhet,
sjunger med sin hiirliga
rned kompet, succdn

I

söndags

ståinuna

alla "våra"

gamla

låtar,

skojar

är givenl

var det ingen kö.

Essthetics, sedan jan.

Tåink

Men en

här1ig kväll ändå: Först

att det finns

så många duktiga musikanterl

varit med i JAIriO:s styrelse se-n 1982. Visst har det
varit en rolig tid, men också rnycket jobb. Precis som det skall
vara i en förening. Lärt kiinna många m.rsiker och fått manga vänner.
Efter att lta varit kassör ett antal år och nu ordförande ett år

Ifu har jag

är det dax att "coola llerrr, bli suppleant och få sitta pä cafået
i en hörna och bara få njuta av all underbar jazz son den nya
styrelsen

konuner

att

bjuda oss alla på!

,\-ö-,)
Birgitta

19 91
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kI 18.00 21 .00
Bibl iotekshuset Täby Centrum
17r3 Dans

BeboP

ttrcd

ile

llotters och
tiuprrrobl
Slri ngtetten

Bosse Broirerg tp, Stefan Isaksson ts
Åke Johansson P, Ivar Lindell b
Gilberi Mattheus dr.

tlH:
'l
U1

Staffan Arnberg tb, Biörn
berger ts , Ul f Nohrl ancier pl voc ,

Göran Stachewsky

här gruppen är en institut'ion
svensk-iazznrusik, den renläriga
bopmusikens flaggskePP. Första
gåirgen vi hacie den_hos oss var På
IanIi:anan på TäbY FestPlats-...Sedan har ciet varit gästsPel På
hösten -88.
Jazzkaf6et, senast
'lugnt säga, att tiden
$lan kan nog
har verkat-för bandet, beboP är
något av skriket för ,l1g.l..Och
en-sådan musiker soni Ake Johansson'
för att bara nätlna en, borde tnan
lröra lrur ofta sotlt he]st. Vi har
inte iraf't nerver att reducera
banqets spe'ltirj genorn att ha något
för-band, så varsågoda och ta ,för er, tre titnrnar C B Q !

b,

Douglas Sandor

Den

i

Svringtetten: Kay llel ander c'l I bars
Hasse Lidström p, Ove Roh'l6tt g,
Rune Enlunci b, Robby Ponciman dr.
Huprnob'ile

bilmärke,

var ett mäkta förnäln'ligt
sont

tillverkades'i

slingens tecken hjttar vi naturligtvis även Svlingtetten, eller KaY
lielander Suingtett' sotil cien hette
rån början. Det banciet irör t'ill
våra trotjänare, särskilt i ciansanta

I

2413 Hadan
Fler'u

Jam

0rleans Express

llJ: Catharina U'iborgh, Anna Heciar s
Ann Blorn p, Ulla Ekströrn b, Justina
Lak'in dr, lulari iiard voc.

\t I'ii nnesgoda kafdi:esijkar
Expressen: 01le Törnqvist cor, Johnny
s'ig kanske Ann Blonr från
erinrar
lJa'l'lberg tb, Jan Åkerman cl , llasse
elevsextett, och
Sanciitrör,ts
Nisse
llul tnian p, Sven Eri k tll or:r bio n Cl aes '
hörcie v'i
hlard,
I'lari
sångerskan
,
Sörntan b, Bert'il Ekrnan dr.
Otto
Tjejerna (nusvensk beteckning för
kvinnor) börjar konr,n starkt inon:
vår kära ntusil<fonn. llär lrar vi den
första renodlat kvinnl'iga gruppen på
Täby Jazzkaf6, banciet gjorcie stor
iycka rerian från start och vi kunde
t.ex höra ciet på-f'lera hål1 f-Q1r

USA

under rrrel I ankri gsti den . Vår gar:r1e
vän Ulf l,lohrlander, välkänd från bl .a
Stockholtns Jazzorkester. råkar varä /
'lyckf ig ägare ti11 ett vackert ex.
av detta bilr:rärke, och vaci kuncie
vara naturligare för honor,t än ait
uppkalla sin lilla orkester efter,,l
sagda åkcion? Ingenting, rienar vi, \
för banciet präg'las förvisso av kvalit6 och sober elegans. St'ilen är sling'
I ad sådan , f ranrhål 1er kapel I urästaren .

som

extra attraktion när Adar,tgl
var här senast.

Grop

N.0 Express behöver vi inte
orda mycket, trotiänare soltl gruppen
är vid cletta 1aget. tly rörblåsare
irar nnn skaffat, en vältneriterad

Orn

TÄBY
TnÄvnR,u AB
Familieföretaget
med personlig service

Allt I byggnadsmalerlal och trävaror
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a762-203 50
rrllÄcc
27i1 passade vi på att s1å publikre-

ÄupnrmceR ocH

Ltl/oc$

betalande! Både vär egen
korcl:'215
-r<åtå
och nati onal i dol en l4oni ca
iläväii
utI Lasse Baggesbas
gränste.
Zätiå.rrna
Johnson
Tonrmv
acie
'
;;;i;;'i.io"tp.l

f, r"

'lokala gruppen,Jann'ils
3/2 hade nya
proffsä'ti.un runcl-t,erg på bäs. i(väl'lens
rned
uPP
1de
stäl
pl
;;;;; .-i;i e"lläater,
intrumentariuut
åii"iågot iit t igare

ari o.t"ui angavl I sitt avslutande'
äio.qf örrr1 i ga- nunlrier använde nnn ett
k;öti åätuirhorn, ett kohorn, andpiil;, gongs, afrikanska rasselinstruineht öcf't --en praktfull näverlur'
'lång som ett Par skidor'
'
10r'3 hacie vi 91ädjen.!9tu.,A1nq Els6n
Band, där Lennart "Li1len" Andersson
soelacle tenor' r,len även gav prov på
iiiaighet-på ett knappdrasspel
Bugari .
ttärket
av

ii.

den si stnämnda kväl1en v'il I vi
ää.nä tiqå, att vi var nrYcket Posiiiri-tirå.råskade av den ungdornliga
ö.rpp.n L'ina rlvbersatt
fY"il!tt!'
'lägga pä
-1i13ntn[rvUäi^g är ett namn
;äil öch hennes grupp var "tajt" som
det heter På svenska..
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FOLKPARKSJAZZEN

grck av stapeln för fjärde gången
den 9i2, i l{orrköpi ngs fol kpark.
Fer;r band var kallacie, fyra kom ti11
final, varav hälften hade anknytning
till oss: Soul Clinic och In Orbit
(som tidigare hette Carlsson-Lundgren
Kvartett). "Våra" band vann inte, nren
de i nhöstade varsi tt so'l i stpri s , ett
t'i 'l 1 Håkan Car'l sson i I n 0rbi t och
ett till Soul Clinics Pelle Andersson.
Vann gjorde inte heller norrköpingska
fusionsbandei D Ban«i, utan en kombinatjon

från musikhögskolan i Stockholm, M'ia
StenberE Band. Vår Vallentuna vice,
Larsson, hari ord skildrat
s'ina intryck av denna jazzf ina'l och

Tornrrry

hans opus

finns här intill.

:-::5::=::::3::
Det började inte bra. -.man fick
gå upp redan i ottan- Det är ju
åen tid. de flesta jazzmusiker
tilI slut törnar in- På vägen ner
hamnade vi mitt i en Polisjakt där
en flyende (fyllerist, heronist
eller simpel biltjuv) körde om oss

i l-50 km/tim, gjorde 5 Piruetter
på E4:an, slog i mitträcket för att
ituttigen baklänges braka igenom ett
staket ut på en åker- Flydde sprintande bort Sver fä1tet tätt föIjd av
en polis med draget tjänstevaPen'
var det det här med generatorn
pajade på vägen- -. fick köra sista
Uiteir på slägverket (batteriet). väl
framme konstaterades att några trummor
ej fanns på plats så alla fick vänta'
Vlsser1igän Uiöd arrangörerna på fika
med ostfralla men va fan...ere sagt
en tid så ere...
vä1 på scenen fungerade inte sladdarna
tiII basen...och flygeln höII nästan
med klariinte ihop och stämde dåligt
Inegerbenet'
skippa
fick
Vi
netten.
o köra blankPolerat istäI1et.
Efter ljud.provet fixad'e vi med bilen'
Bytte både det ena som det and'ra ' Ett
bätteri hittade vi vid en container" '
in
'verkar va bra' sa Janne o lämnade
för
laddbilbärgning
skiten hos Björdes
in
lämna
att
bättre
(hade
någ varit
ning
hela bilen).
Så äntligen finaldax- Den femhövdade
juryn på plats...spelet kunde börja'
llagån tyctcte att första låten blev för
Iång, kiympte 16 takter. -.Någon annan
tyclte att-bat-taden blev för s1äpig"'
kiympte I takter til1.. -Ytterligare
någon tyckte sista Iåten skulle avslutat lite hastigare och krympte 32
takter fantasifullt Pianosolo.
Då ere väl inte så underligt att vi
bara kom tvåa. Det gjorde förresten
två band till så vi var i gott sä11skap. Solistomnämnade fick dock för
JANö-publiken väIkända PeIle Andersson
i soui Clinic samt Håkan Carlsson , 1it'
i In Orbit
Sen
som

TL

PS. Av tjugo anmäIda band gick 4 till
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Mänga känner kanske inte Pireniternä som de glada fytat vi är.
Vi är nog mer kända som ett
renodlat fastighetsbolag noterat
på Stockholmsbörsens AL-lista.
Pirens affdrsid€ dr att vara
marknadsledande på att utveckla
fastigheter och hyra ut dem till
näringslivet i norra Storstockholm. Sveriges mest expansiva
kommersiella sektor.
Vårt mäL tir att skapa en tillväxt
i substansvärdet som väsentligt

överstiger inflationstakten och
samtidigt ha en synlig vinst, som

möjtiggör utdelning i nivå med
branschgenomsnittet.
Piren§ fastighetsbestånd är t
dagsläget marknadsvärderat till
tre miljarder kronor.
Vi säs pä Jazzclub Nordost!

AB Piren, Box 35, 182 11 DÅNDERYD,
tel 08-753 38 00.

HEJ AIJ.A

Du

vet väl att

JANO

Stoclhdme Sr*a

C,AIvILA OCH ltIYA MEDLEI\,TvIAR.:

Du som medlem

har 10 % när

D"r

FlroÅfld&.

i

handlar på
-

h

Nttid reumtcnvttt
Altdd
roorrtG
§tor amcrllrenak låport!
Vt xrru D&
- Dcmall1 rcrrloc - horrrt ltu&rdttct
Och bor or lra du Lrulle id roo trbr j uuå crrr lortnrd.

Ocö du

SKIVSPÅRET.

mmnrEirfir

lra neturutvlr lr.l!. pl vl'r rtlvor lnun du bcrtttlncr d[.

Visa bara upp medlemskortetl
Thuleg. 37, LL353 STOCKHOL],,I
Tel: 612 89 88

Stort TACK ti1l Marie Larsson
som har skött serveringen på
vårt jazzcafO pä söndagarna.
Marie har flyttat från orten
och har därför svårt att fortsät ta

.

Två nya caf6idkare har vj- fått,
Marie Bramert och Lj qa Olof"sson
heter dom nya innehavarna som

i fortsättnjng ska se ti1I att
vi får något att äta och drjcka
på söndagarna. Vi önskar Marie
och Lisa välkomna til1 JANO.
Kw
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TACK FÖR MIG

har jag bestämt rig, vid årsmötet den 1,3 mars skall- jag avgå ur
JANO's'styrelse. Det här numret av'PI-JANO är'a11tså det sista jag
"totar i.hop". Det känns onekligen en smula underligt att 1ämna
klubbstyrelsen där jag har suttit sen klubben bildades för 1.2 år sedan.
Naturllgtvis komrRer Jag att vara medlem även I fortsättningen - fattas
bara! Nu ser jag fram emot qtt'inte ha då1igt samvete de söndagar jag
inte har ti11fälle att gå på caf6et och att kunna ge mig hän åt "bara"
lyssnande när jag kommer till vårat förnämliga jazzcaf|.
Tolv år är en Iång tid och ändå har det gått så väldigt fort, som det
ju aIltid gör när man har trevligt. För mig personligen har dom här
åren 1 klubbstyrelsen gett så otroligt mycket av fantastlska jazzupplevelser, underbara vänner, rollgt jobb o. slit oeh sist men inte
minst en fantastisk glädje och tlllfredsstäl-Ielse att ha fått vara med
från al1ga första början och sett hur JANO har utvecklats och blivit
den fina och välkända jazzklubb som den är i dag.
Jag önskar både styrelsen och min efterträdare som PI-JANO-redaktör,
Bernt Sah1berg, lycka ti11 i fortsättningen.
Nu
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TRADJAZZFESTIVAL

I

STOCKHOLM

augusti, lördagen den 31 augusti och söndagen den
september 1991 arrangerar Lingon och Trad Jazz Stockholm en tradiazzfestival på och kring Mosebacke.
Fredagen den 30

1

Intresserade orkestrar bör snarast kontakta Lingon per telefon 08669 65 25 angående gage, resekostnader o -t1l. Lingon kan även nås
per post på föliande adress
Bo Lignercrona

Varvsgatan 1 2
117 29 STOCKHOLM

vÅt-xomMEN TILL FOLKUNIVERSITETET!
Täby - Vallentuna - österåker - Vaxholm

Folkuniversitetet - studieförbundet t Centrum'
Vi ser fram emot ett sPännande samrbete med JANo!
passar
FU:s uPPgift år bl a att sPrida kultur' där
säiråruetet med JANO vål in'
stiftelse'
FU är ett studieförbund, tilllka
håI1'
FU är helt fristående, inga bindningar åt något
s huvudupPgift år folkbildning/vuxenut'bildning'
fråmst genom studecirklar'
PU anordnar upPdragsutbildningar efter önskemål'

EU:

ir
_._2
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EGEN STUDIECIRKEL

- Ni som spelar tillsammans eller Planerar
att göra det
t ex ur jazzens
- Ni som vlll studera någotlegender
historia och etler dess
t'lER
- Nl som har ett gemensamt intresse och VILL VETA
igång'
komma
hjålPer
vi
oss,
välkommen till
9r
vI-iäii-å""" betala'vlssa-koitnader "!!för cirkeln'
vi
Vi har öPpet vardagar mellan O9'OO - 1?'00' Når
på
rneddelande
låmna
att
ura
aåt
äår,
i"tä-uo
sår
te lefonsvararen.

te1: 768 0B 50
Vår adress: AkerbYvägen 82'84 (Storstugan)

i,
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Folkuniversitetet
Kursverksamheten vid Stockholms universitet

tu
Nth
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ordförande

Birgitta Andr6e
Eskadervägen 32
183 s4 TäbY
85 03
tel 08/756
*

Sekr. o. bokningar
Bo Nerelius

Teknikvägen L7
L86 32 Vallentuna
tel 0762/706 69
748 98
*

o

rt

ARSMOTE

Pi - Jano
Kerstin Wallerman
Tingsvägen 3
183 40 TäbY
tel a8/756 49 53

*
Kassör o.
Med.lemsregister
Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
1"83

13 MARS

19.OO

44

TäbY

te1 o762lso3
*
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